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Stan zagrożenia

RAPORT SPECJALNY EUROPA sTAłA się EPiCEnTRUM PAndEMii KOROnAWiRUsA. Z RAPORTU WHO WyniKA, żE dZiEnny PRZyROsT ZACHOROWAń JEsT ObECniE W EUROPiE WięKsZy,
niż TO MiAłO MiEJsCE W sZCZyTOWyM OKREsiE EPidEMii W CHinACH. W PiąTEK WiECZOREM
POLsKi RZąd OGłOsił sTAn ZAGROżEniA EPidEMiCZnEGO. W POWiECiE CZARnKOWsKO-TRZCiAnECKiM niE MA nA RAZiE żAdnEGO PRZyPAdKU ZARAżEniA sARs-COV-2, ALE JAK WsZędZiE
POdJęTE ZOsTAły REsTRyKCyJnE dZiAłAniA OCHROnnE. niECZynnE są sZKOły, A URZędy PROsZą, by PiLnE sPRAWy ZAłATWiAć TELEfOniCZniE LUb ELEKTROniCZniE.
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Wzorowa rewitalizacja Gminy Wieleń
Wieleń – poznań Gmina Wieleń była jednym z dwóch samorządów, obok Miasta Kalisz, które miały możliwość zaprezentowania
swoich dokonań jako „dobre praktyki” we
wdrażaniu programów rewitalizacji podczas
konferencji „Rewitalizacja 2.0 w WielkopolA U T O P R O M O C J A

R

E

sce”, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.
Dobre praktyki Gminy Wieleń w przygotowaniu i wdrażaniu procesu rewitalizacji zaprezentowała burmistrz Wielenia Elżbieta
Rybarczyk.
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GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Jeśli zauważysz u siebie niepokojące objawy takie, jak: gorączka, kaszel,
duszności, możesz szukać pomocy:
•

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią
SP ZOZ, Wałcz, ul. Kołobrzeska 74,
tel. 67 258 24 42

•

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im.
J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3,
tel. 61 873 9295 lub 61 873 93 68

Z
•

dla dzieci Specjalistyczny ZOZ nad Matką
i Dzieckiem w Poznaniu, oddział obserwacyjno-zakaźny ul. Nowowiejskiego 56/58, tel. 61 859 03 36

e względu na epidemię
odwołano także imprezy kulturalne i sportowe, zamknięto puby
i restauracje, a we mszy św. może
jednorazowo uczestniczyć nie
więcej niż 50 osób. Zawieszono
do odwołania udzielanie nieodpłatnych porad prawnych oraz
kwalifikację wojskową. Zebrania,
na przykład Walne Zgromadzenie
Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zostały przełożone
na późniejszy termin.

Stan zagrożenia. Jeśli
możesz, zostań w domu

RAPORT EuRoPA STAłA SIę EPICENTRuM PANdEMII KoRoNAwIRuSA. Z RAPoRTu wHo wyNIKA, żE dZIENNy
PRZyRoST ZACHoRowAń JEST obECNIE w EuRoPIE wIęKSZy, NIż To MIAło MIEJSCE w SZCZyTowyM oKRESIE
EPIdEMII w CHINACH. w PIąTEK wIECZoREM PoLSKI RZąd ogłoSIł STAN ZAgRożENIA EPIdEMICZNEgo. w PowIECIE CZARNKowSKo-TRZCIANECKIM NIE MA NA RAZIE żAdNEgo PRZyPAdKu ZARAżENIA SARS-CoV-2, ALE
JAK wSZędZIE PodJęTE ZoSTAły RESTRyKCyJNE dZIAłANIA oCHRoNNE. NIECZyNNE Są SZKoły, A uRZędy PRoSZą, by PILNE SPRAwy ZAłATwIAć TELEfoNICZNIE Lub ELEKTRoNICZNIE.

ul. Kosynierów Gdyńskich
64-761 Krzyż Wlkp.
Czynne 24 H
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Pilski szPital wyznaczony
do leczenia

Decyzją wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka,
Szpital Specjalistyczny w Pile wyznaczony został, jako jeden z dziewięciu w Wielkopolsce, do leczenia koronawirusa. Szpital otrzymał
blisko 100 tysięcy złotych na zakup podstawowych środków zabezpieczenia indywidualnego. Zakupione mają zostać m.in.
maseczki ochronne HPA, indywidualne zestawy ochrony biologicznej, środki dezynfekujące, pościel
i koce jednorazowe, zestawy
do badań na grypę, pojemniki

na odpady medyczne oraz
do transportu próbek biologicznych. Zakupiony zostanie także
specjalistyczne urządzenie do de-

Traktujemy sytuację
bardzo poważnie

Feliks Łaszcz, Starosta
Czarnkowsko-Trzcianecki

Jesteśmy w stałym kontakcie z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Czarnkowie. Na chwilę
obecną nie została wydana żadna decyzja, by
objąć kogoś kwarantanną. Traktujemy jednak
całą sytuację poważnie
i z wyprzedzeniem podejmujemy działania,
które w razie potrzeby
zostaną wdrożone.

Mieszkańców Krzyża Wlkp. i okolic zapraszamy do udziału
w super promocji „NASZ KLIENT” KUPUJ, LICZ I WYMIENIAJ
NA RABATY w stacji MAC-BENZ, ul. Kosynierów Gdyńskich
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SPECJAlNY NUMEr DO ZUS

Centrum obsługi Telefonicznej ZuS (tel. 22 560 16 00) uruchomiło specjalne linie tematyczne dla osób, które potrzebują informacji na temat zasiłku opiekuńczego i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie
lub izolacji. Po uzyskaniu połączenia z infolinią ZuS – na klawiaturze numerycznej telefonu należy wybrać 0 – połączenie z konsultantem, a następnie 9 – zasiłek opiekuńczy i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.
kontaminacji (odkażania) karetek, które mogłyby być
przeznaczone do transportu osób z podejrzeniem zarażenia. Od poniedziałku, 16 marca z kolei Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia
w Poznaniu zostanie przemianowany na Szpital Zakaźny do walki z SARS-CoV-2, dla mieszkańców
województwa wielkopolskiego. Docelowo będzie
tam 406 miejsc i tam właśnie kierowani będą pacjenci z podejrzeniem zakażania koronawirusem z naszego regionu.

oszustwo „na koronawirusa”
Niestety, oszuści nie mają litości. Już pojawiła się
nowa metoda wyłudzania pieniędzy „na koronawirusa”. Oszuści podszywają się pod banki i proszą
o zalogowanie się na bankowe konto, żeby nie stracić „ostatniego” 1000
złotych. Pozostałe środki, rzekomo na podstawie

Fake newsy:

spe custawy
dot. koronawirusa,
z indywidualnych kont klientów mają traﬁć
do rezerw Narodowego
Banku Polskiego.
Jest to oczywiście nieprawda. Pod żadnym pozorem nie należy logować się, po otrzymaniu takiego
SMS-a do banku!

Pacjentka z Piły

nie ma koronawirusa

W związku z nagłym przyrostem
zachorowań, na całym świecie szerzą się fake nwesy i plotki. Internet
huczy o cudownych amuletach, albo innych preparatach, które mają chronić przed zarażeniem
koronawirusem. Trzeba
umieć
rozróżniać
prawdę od fałszu.
W
czwartek
nasz region obiegła informacja, że
w pilskim szpitalu
przebywa kobieta zarażona koronawirusem, którą przywieziono z powiatu złotowskiego, z powodu problemów tamtejszego szpitala z prądem. Podejrzenia okazały
się na szczęście nieprawdziwe. Wyniki testów pacjentki są ujemne.
Zarażeni koronawirusem nie są także uczniowie z pilskiego Mechanika, którzy wrócili z Bolo nii. 16 uczniów i 2 opiekunów wy jechało
do Włoch w ramach programu Erasmus+. Ich pobyt został jednak skrócony, z obawy przed możliwością zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
Przeszli dwutygodniową kwarantannę. Nie są
chorzy.
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dysPensa od niedzielnej mszy
Wprowadzony w Polsce stan zagrożenia epidemicznego reguluje liczbę osób uczestniczących
w zgromadzeniach w zamkniętym pomieszczeniu.
Maksymalnie spotkać może się 50 osób, choć służby
sanitarne apelują, by w miarę możliwości w ogóle
nie wychodzić z domu i odwołać nawet przyjęcia rodzinne, bo tylko tak możemy zapobiec rozprzestrzeniania się epidemii.
Dotyczy to również niedzielnej mszy świętej. Już
w czwartek, czyli jeszcze przed ogłoszeniem przez
rząd stanu zagrożenia epidemicznego, biskupi rekomendowali, by kropielnice w kościołach były puste,
znak pokoju przekazywany był bez podania rąk, a komunia podawana była do rąk, zamiast do ust. Po piątkowej decyzji rządu biskupi udzielił dyspensy
M

A

od udziału w niedzielnej mszy św., zaznaczając, że
nieobecność tego dnia w kościele nie jest grzechem.
Msze św. oglądać można w telewizji, internecie oraz
słuchać w radiu.
zostań w domu,

jeśli nie musisz wychodzić!

Zamknięcie granic, ograniczenie działalności gastronomicznej i rozrywkowej, czy zamknięcie szkół
i przedszkoli nic nie pomoże, jeśli nie będziemy przestrzegać najważniejszego zalecenia. Teraz najważniejsze jest, poza higieną, żeby ograniczyć kontakty
z innymi osobami. To czas, w którym musimy zrobić wszystko, aby nie dochodziło do kolejnych zarażeń koronawirusem. Dlatego pozostańmy w domu,
jeśli nie musimy koniecznie wychodzić. Jednocze-

śnie pamiętajmy o osobach starszych, które są najbardziej narażone na zakażenie wirusem.
Nie rozsiewajmy także paniki! Rząd zapewnia, że
żywność będzie cały czas sprzedawana. Sklepy spożywcze oraz apteki i drogerie nie zostaną zamknięte,
a w bankach nie zabraknie gotówki.
GAbrIElA CIżMOwSKA

Infolinia NFZ – 800 190 590
MSZ RP uruchomiło infolinię dot. możliwości przekraczania granic. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu
+48 22 523 8880.

Zasiłek z tytułu koronawirusa
POMOC Za okres kwarantanny lub izolacji
przysługuje wynagrodzenie za czas choroby,
a także zasiłek chorobowy lub opiekuńczy,
wypłacane przez pracodawcę lub Zakład
Ubezpieczeń Społecznych.
Zgodnie z przepisami, państwowy inspektor
sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie lub izolacji osobę przebywającą na terytorium RP, jeśli jest ona zakażona, chora na chorobę
zakaźną albo podejrzana o zakażenie lub chorobę
zakaźną, a także jeśli miała styczność ze źródłem
biologicznego czynnika chorobotwórczego. Decyzję tę, osoba poddana kwarantannie lub izolacji,
może dostarczyć pracodawcy bądź do placówki
ZUS, już po zakończeniu kwarantanny lub izolacji.
Ocena, czy stan zdrowia uzasadnia wystawienie zaświadczenia lekarskiego, pozostaje w kompetencji lekarza.
W przypadku jednak, gdy ubezpieczony sam
powstrzyma się od pracy i nie otrzyma za ten
okres zaświadczenia lekarskiego ani decyzji inspektora sanitarnego, nie będzie miał prawa
do świadczeń pieniężnych w razie choroby.

da decyzję o konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka, rodzic będzie miał prawo do zasiłku
opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad tym dzieckiem. Konieczność izolacji lub kwarantanny dziecka jest traktowana analogicznie jak choroba dziecka. Oznacza bowiem
niemożność wykonywania pracy przez jednego
z rodziców dziecka w związku z koniecznością
zapewnienia mu opieki.

dodatkowy zasiłek
Po wejściu w życie ustawy dotyczącej szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem,
rodzicom dzieci do ósmego roku życia, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres 14
dni, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się
do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego
w roku kalendarzowym. Dodatkowy zasiłek przysługuje łącznie obojgu rodzicom w wymiarze
do 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki, w związku z zamknięciem placówki z powodu wirusa.

zasiłek oPiekuńczy
Ponadto, jeżeli powiatowy inspektor sanitarny
lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, wyR
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Odszedł tytan pracy organicznej

Ś

POŻEGNANIE Nie żyje StefaN WaWrzyNiak, założyciel fuNdacji GębiczyN, tWórca Wielu iNicjatyW SpołeczNych. tytaN pracy orGaNiczNej, za SWoją działalNość WielokrotNie NaGradzaNej, W tym dWukrotNie WyróżNiaNy przez kapitułę koNkurSu „pro publico boNo „, odzNaczoNy odzNaką hoNoroWą za zaSłuGi dla WojeWództWa WielkopolSkieGo i uhoNoroWaNy Statuetką „WaWrzyN
pracy orGaNiczNej”, której z poWodu choroby W ubieGłym roku Nie odebrał już oSobiście...

p. Stefan Wawrzyniak, od ponad 23 lat
był prezesem założonej wraz z żoną Fundacji „Gębiczyn”, działającej na rzecz
edukacji i rozwoju kulturalnego dzieci,
młodzieży i dorosłych oraz reintegracji społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
współtwórca Centrum Praktyk Kulturalnych i Integracji Społecznej w Gębiczynie.

zakochani w leśnej wiosce
Po wielu latach pracy zawodowej spędzonych
w Jeleniej Górze, Poznaniu i Warszawie państwo
Alina i Stefan Wawrzyniakowie osiedli się w Gębiczynie. Zauroczeni magią tego miejsca, zbudowali dom, nawiązujący estetyką o dawnych zabudowań olęderskich.
Obydwoje z wykształceniem pedagogicznym
dziennikarskim, z ogromnym potencjałem społecznictwa i wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą, postanowili stworzyć właśnie
w swoim domu atrakcyjne miejsce do nauki dla
dzieci mieszkających okolicznych miejscowościach.
Lata przygotowań i walka z przeciwnościami
zaowocowały w roku 1997 rejestracją Fundacji
„Gębiczyn” oraz ośrodka „Gębiczyńskie Gniazdo”,
aby po latach zacząć urzeczywistniać ideę integraN
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Fragment listu Stefana Wawrzyniaka do organizatorów i uczestników Gali VIII Dni Pracy Organicznej [kwiecień 2019 r.]
Szanowni Państwo!
W historii, literaturze i sztuce szczególnie lubiłem
okres pozytywizmu. Zawsze bowiem etos pracy organicznej, czy też „pracy u podstaw” był dla mnie
wartością przez duże „W”. Ostatnie 9 lat pracy
w Fundacji „Gębiczyn” poświęciłem bez reszty działaniom reintegracyjnym, pracując z osobami bezrobotnymi. Było to największe w moim długim życiu
wyzwanie. Nauczyłem się wszakże jednego, jeśli nie
buduje się etosu pracy, jako wielkiego dobra i wręcz
posłannictwa dla każdego człowieka i jeśli nie uczy
się tego dzieci, to po dobrych owocach poznamy
niewielu dorosłych...

cji społecznej poprzez różnorodne działania proekologiczne i prokulturowe.

sPołecznik z krwi i kości
Stefan Wawrzyniak był również założycielem
Stowarzyszenia „Nasza Leśna Wieś”, działająceR
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go na rzecz małej, leśnej wioski Gębiczyn.
Przez wiele lat aktywny członek i solista znanego w Wielkopolsce i poza granicami kraju
chóru męskiego „Harmonia”, odznaczony Srebrną Odznaką Honorową Polskiego Związku
Chórów i Orkiestr; inicjator i współorganizator tournee chóru do Szwajcarii, Estonii i Finlandii. Współorganizator i prowadzący doroczne spotkania integracyjne „Przy Wigilijnym
Stole” dla mieszkańców gminy Czarnków.
Założyciel i kierownik Centrum Integracji
Społecznej w roku 2010, a wcześniej współautor i or ga ni za tor ini cja ty wy edu ka cyj nej
„DOM – GNIAZDO”, realizowanej na bazie
prywatnego domu, obejmującej wieloletni projekt kulturalno – społeczny pod hasłem „Dobry Dom”.
Aktywny działacz pracy organicznej, współpracujący z Fundacją Pomocy Wzajemnej „Barka” w Poznaniu. Swoimi działaniami na stałe
wpisał się w dorobek Wielkopolskiej Ekonomii Solidarnej.

Pionier aktywizacji sPołecznej
Zawsze wyprzedzał czas, w których przyszło Mu działać. Dzisiaj, w dobie wszechobecnych płatnych korepetycji dla dzieci mniej
zdolnych, ale też szczególnie uzdolnionych,
może sobie poczytać za piękne osiągniecie to,
że w ciągu długiego życia poświęcił wiele
swojego cennego czasu na przygotowywanie
do matury z matematyki i fizyki kilkudziesięciu absolwentów szkół średnich, ale także gimnazjów i podstawówek, nigdy nie żądając za to
zapłaty. Nigdy też nie pobierał wynagrodzenia
za pracę i odpowiedzialność z tytułu pełnienia
funkcji prezesa Fundacji, ani też za pełną organizację plenerów rzeźbiarskich, realizowanych już dziesięciokrotnie, w partnerstwie z Zespołem Szkół Plastycznych im. A. Kenara
w Zakopanem, pod nośnym hasłem „Czarnkowiacy i Górale”, które to plenery stały się
prawdziwym wydarzeniem artystycznym i obyczajowym, a także znakiem rozpoznawczym
Fundacji.
Z zajęć i wydarzeń organizowanych w Centrum Praktyk Kulturalnych i Integracji Społecznej w Gębiczynie rocznie korzysta ponad 3 tysiące odbiorców, nie licząc spacerowiczów odwiedzających licznie Centrum z Parkiem Cztery Pory Roku, otwartym dla wszystkich.

BIEG UKOŃCZYŁEŚ, WIARĘ
USTRZEGŁEŚ...

Bolesław Chwarścianek,
Wójt Gminy Czarnków
Przybyłeś tutaj przed wieloma laty z dalekiej
Warszawy, przybyłeś bo wybrałeś sobie to
miejsce z Twoją ukochaną żoną na wypoczynek, zauroczyła Cię ta zapomniana,
schowana w lesie wieś. Wybrałeś miejsce,
wybudowałeś dom i okazało się, że bezczynność to nie Twoje powołanie, to nie było w Twojej naturze. Nasz stwórca miał inny
plan, dostałeś ważne zadanie, miałeś zmienić to piękne miejsce, nieco zapomniane,
miałeś to miejsce ożywić, wypełnić treścią,
tchnąć ducha. I dokonałeś tego, razem
z Alinką dokonaliście tego. Nie jest możliwe
zliczyć tej aktywności, pomysłów, inicjatyw,
dokonań edukacyjnych, kulturalnych, pomocowych, inwestycyjnych...
To ciężka praca organiczna, to wręcz piętno
pozytywistycznych zmian, szkoły dobroci,
empatii, szacunku dla drugiego człowieka,
często słabego, zapomnianego, wykluczonego. To wielkie dzieło, które nie miało granic Gębiczyna, gminy, czy powiatu.
Dziękujemy Ci za wszystko. Stoisz teraz
przed Panem Wszechświata i możesz powiedzieć za świętym Pawłem „W dobrych
zawodach uczestniczyłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem.”
Cześć Twojej Pamięci!

SIŁACZ I BOHATER

Monika Piotrowska, Zastępca Wójta
Gminy Czarnków
Stefan Wawrzyniak rozumiał doskonale ludzi, ale jednocześnie zależało Mu na koniecznych zmianach w środowiskach
wiejskich. Widział potrzebę uporczywej, najtrudniejszej pracy z osobami, które nie chcą
podejmować wysiłku na rzecz pozytywnych
zmian w swoim życiu, potrzebę walki z nałogami i roszczeniami, a przede wszystkim zachowaniami mającymi negatywny wpływ
na dzieci. Z wiarą w dobre rezultaty włączał
wszystkich w działania na rzecz innych. Jego wiara w to, że każdy, nawet najmniejszy,
ma coś do zaoferowania innym, była na tyle
silna, że udało Mu się wygrywać z najtrudniejszymi wyzwaniami i – co ważne – przełamywać uprzedzenia, a przede wszystkim
dziękować za otrzymaną pomoc. Stąd inicjatywa nagradzania osób niosących pomoc i wsparcie dla potrzebujących
mieszkańców gminy Czarnków w postaci
statuetki „Serce za Serce”.
Był siłaczem, który całe życie walczył z przeciwnościami, brakiem środków na realizację
ambitnych celów, niezrozumieniem, nieufnością ze strony środowiska lokalnego. Jednak Jego niezwykła dzielność,
prostolinijność, a przede wszystkim rozległa
wiedza i dar przekonywania, zjednywała Mu
ludzi, którzy popierali jego inicjatywy.
Można rzec – nie było dla Niego rzeczy niemożliwych...
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Na sesji o bezpieczeństwie mieszkańców

S

Gm. czarNkóW W śRODę, 21 LuTEGO, O GODZ. 14. ZEBRALI SIę RADNI GMINy CZARNKóW By WPROWADZIć W żyCIE KONIECZNE DLA DZIAłALNOśCI
GMINy uChWAły. W POSIEDZENIu uCZESTNICZyłO 14 RADNyCh, A PORZąDEK OBRAD PRZEWIDyWAł 10 PuNKTóW.

esja rozpoczęła się od części proceduralnej, podczas której radni zatwierdzili proponowany porządek obrad oraz przyjęli
protokół z poprzedniej XX sesji. Obrady
prowadził Przewodniczący Rady Gminy Czarnków Krzysztof Chyży.
Później głos zabrali przewodniczący komisji, którzy przedłożyli informację o posiedzeniach stałych
komisji Rady Gminy w analogicznym okresie tj. pomiędzy XX a XXI sesją Rady. Informacje te przedstawili: Krzysztof Gała – Przewodniczący Komisji
Społecznej, Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej,
Damian Wylegała – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Czarnków
za 2019 rok oraz efekty pracy policjantów prewencji,
a także stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym
przedstawił i bardzo dokładnie zreferował Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie insp. Piotr
Ryżek.
Na samym wstępie przedstawił radnym informacje statystyczne dotyczące ilości przestępstw dokonywanych na terenie gminy, procenta wykrywalności oraz zatrzymania podejrzanych. Ilość przestępstw
w odniesieniu do ubiegłego roku: kradzież z włamaniem – 6, kradzież cudzej rzeczy – 10; uszkodzenie
mienia – 3, uszkodzenia ciała – 6; kradzież pojazdu – 1, przestępstwa narkotykowe – 41; przestępstwa gospodarcze – 12. Podkreślił, że gmina Czarnków jest gminą bezpieczną i nie zanotowano w roku 2019, ani w roku 2018 bójek i pobić. Nie odnotowano na terenie gminy Czarnków również żadnego
przestępstwa rozbójniczego. Doszło do 11 wypadków drogowych (o 3 więcej niż w 2018 r.), a kolizji
było 115 (122 w 2018 r.). W wypadkach rannych zostało 12 osób, nie było oﬁar śmiertelnych.
Podczas swojego wystąpienia Komendant podziękował za wzorową współpracę i za dotychczasowe
wsparcie dla lokalnej Policji, bo dzięki środkom pozyskiwanym z budżetu Gminy Czarnków oraz ze
środków budżetowych sąsiednich miast i gmin, możliwe było doposażenie czarnkowskiej komendy w dodatkowy radiowóz.
Gościem ostatniego posiedzenia był także Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży

Pożarnej w Czarnkowie st. kpt. mgr inż. Patryk Zieliński, który przedstawił bardzo szeroki zakres działania strażaków, oraz informację o stanie bezpieczeństwa, ratownictwa oraz ochronie przeciwpożarowej na terenie gminy Czarnków.
Ogółem zdarzeń w naszej gminie zanotowano
w roku poprzednim 183, w tym: 66 pożarów, 6 fałszywych alarmów oraz 111 miejscowych zagrożeń.
Do tych ostatnich wlicza się usuwanie skutków wypadków i kolizji drogowych, ale także interwencje
w związku z niebezpiecznymi owadami, wichurami,
intensywnymi opadami itp. Podkreślał, że OSP z terenu gminy Czarnków są kluczowym elementem
w systemie ratowniczym. Jako jednostki najbardziej
prężne i mobilne stanowią cenne uzupełnienie potencjału ratowniczego PSP. Na terenie gminy Czarnków są to: OSP KSRG Sarbka-Sarbia, OSP KSRG
Gajewo, OSP Ciszkowo, OSP Huta, OSP Jędrzejewo.
Zastępca Komendanta oznajmił, że w 2019 r. KP
PSP w Czarnkowie otrzymała doﬁnansowanie od Gminy Czarnków w wysokości ponad 5 tys. złotych
na zakup nowych ubrań specjalnych. Ponadto jednostki OSP działające na terenie Gminy Czarnków
otrzymały łącznie ponad 75 tys. złotych w ramach
dotacji (KSRG, MSWiA, program „5000+”). W ramach tych dotacji wykonano: – wymianę ogrzewania z węgla na ekogroszek w remizie OSP Gajewo, – zakupiono niezbędny sprzęt i umundurowanie
do jednostek OSP z całej gminy. Na koniec mówił
o wielu wydarzeniach, a także konkursach organizowanych przez Powiatową Państwową Straż Pożarna w Czarnkowie.
Zgodnie z porządkiem obrad radni usłyszeli również informację z działalności Ośrodka Doradztwa
Rolniczego, Izb Rolniczych oraz spółek wodnych
działających na terenie gminy Czarnków. W drugiej
części posiedzenia sprawozdanie z działalności pomiędzy sesjami złożył Wójt Gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek, który mówił o projektach, planach na przyszłość, zadaniach, które realizuje gmina,
a także spotkaniach, zebraniach i wydarzeniach
w których brał udział. Więcej informacji, relacja wideo na stronie czarnkowgmina. pl.
Podczas tej sesji Radni podjęli następujące uchwały: w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok; w sprawie zmiany uchwały nr IX/79/2019 Rady Gminy
Czarnków z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz wynagrodzenia za inkaso; w sprawie
udzielenia pomocy ﬁnansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z budżetu Gminy Czarnków na wykonanie zadania pn. Rozbudowa drogi – Budowa chodnika przy drodze powiatowej
nr 1209P w miejscowości Romanowo Dolne; w sprawie udzielenia pomocy ﬁnansowej dla Powiatu

Czarnkowsko-Trzcianeckiego z budżetu Gminy
Czarnków na wykonanie zadania pn. Przebudowa
drogi – Budowa chodnika przy drodze powiatowej
nr 1343P w miejscowości Śmieszkowo, ul. Wiejska;
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Czarnków; w sprawie nadania
nazwy ulicy w miejscowości Mikołajewo; w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Czarnków; w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na terenie działki nr 243 położonej
N
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w Grzępach; w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania gminy Czarnków na obszarze wsi Białężyn i Śmieszkowo w rejonie ulic:
Szkolnej, Spokojnej, Słonecznej, Czarnkowskiej,
Wodnej i Wiejskiej; w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo, w rejonie ulic Wiejskiej, Leśnej i Sosnowej; w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania.
Sesja tradycyjnie już zakończyła się interpelacjami i zapytaniami radnych, a także wnioskami i informacjami dotyczącymi spraw różnych.
URZąD GMINY CZARNKóW
AGNIESZKA WIŚNIEWSKA
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Trwa rozbudowa Strażacy podsumowali rok:
trzcianeckiego szpitala Byli na miejscu średnio

O

w ciągu siedmiu minut!

INWESTYCJE Trwają prace, związane z rozbudową budynku głównego SzpiTala powiaTowego im. jana pawła ii w Trzciance. dobudowana część jeST już pokryTa dachem
i częściowo wypoSażona w STolarkę okienną. rozbudowa obejmuje wSzySTkie kondygnacje, a cały obiekT powinien być goTowy do końca 2020 roku.

d ubiegłego roku
trwają prace związane z rozbudową
wszystkich poziomów głównego budynku placówki. Inwestycja pochłonie blisko 8
milionów złotych, z czego 2,5 miliona zostanie pokryte z budżetu
powiatu.
– Prowadzona inwestycja przebudowy i rozbudowy budynku
Szpitala Powiatowego im. Jana
Pawła II w Trzciance przebiega
zgodnie z harmonogramem prac.
Terminem końcowym realizacji
przedmiotu umowy jest 30 czerwca 2020 r. Biorąc pod uwagę zakres zrealizowanych prac, zaangażowanie wykonawcy i sprzyjające warunki atmosferyczne termin ten wydaje się jak najbardziej
realny. Po przebudowie czterech
kondygnacji budynku szpitala zdecydowanie polepszy się zarówno
komfort usług dla pacjentów jak
i warunki pracy dla personelu,
a jednocześnie pomieszczenia dostosowane zostaną do obowiązujących w tym zakresie norm i stan-

dardów – mówi Sławomir Kryger,
wicestarosta czarnkowsko-trzcianecki.
Dotychczas wykorzystano ponad połowę kwoty doﬁnansowania. Obecnie trwają starania, związane z pozyskaniem środków
ﬁnansowych na zakup sprzętu
do nowej części. Do wyposażenia
są aż cztery kondygnacje. Zgodnie z planami dyrekcji szpitala,
na każdym poziomie dostępne będą inne świadczenia; na pierwszej
kondygnacji zostanie utworzona
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PODSUMOWANIE Ponad 1100
razy wyjeżdżali do różnych
zdarzeń, ze średnim czasem
reakcji 7 minut i 47 sekund!
Oprócz tego przeprowadzili
blisko 200 akcji profilaktycznych, docierając do około 10
tysięcy mieszkańców powiatu
czarnkowsko-trzcianeckiego.
W 120 przypadkach jako
pierwsi pojawili się na miejscu
zdarzenia, udzielając pomocy
poszkodowanym. Strażacy – podsumowali miniony rok
zdecydowanie na plus..

sala do ćwiczeń dla potrzeb oddziału rehabilitacyjnego oraz sala
konferencyjna, na drugiej kondygnacji powstanie nowa 3-łóżkowa sala intensywnej terapii, sala
do cięć cesarskich oraz sala wybudzeń z zapleczem. Trzecie piętro pomieści nowy oddział noworodkowy oraz oddział położniczy
z 2-stanowiskowym blokiem porodowym, a czwarte powiększy
istniejący oddział chirurgiczny
z pododdziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej.
L. Wikieł
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Zawód najwięksZego
Zaufania

Zawód strażaka od lat cieszy
się dużym zaufaniem społecznym.
Z badań wynika, że sięga ono
aż 97 %. Polacy oceniają pracę
strażaków pozytywnie. Ten zawód kojarzy się jednoznacznie
z niesieniem pomocy, ochroną
mienia i życia, a przy tym wiąże
się z wysokim stopniem ryzyka.
Większości z nas praca strażaka
kojarzy się głównie z gaszeniem
pożarów. Należy jednak pamiętać o tym, że to tylko część obowiązków, jakie wykonują na co
dzień. Oprócz tego prowadzą
działalność ratowniczą, to oni likwidują wszelkie zagrożenia
o charakterze chemicznym i radiologicznym.
Odpowiadają
za ewakuację ludności z zagrożonego terenu, a ratowanie poszkodowanych i likwidacja skutków
zdarzeń drogowych bez ich udziału wydaje się niemożliwa.

w ramach Funduszu Wsparcia
PSP. Dodatkowo na wyposażenie jednostki ratowniczo – gaśniczej w Trzciance traﬁła pompa
dużej wydajności na przyczepie
przewoźnej o wartości blisko 400.000.00 zł., a także zastaw hydrauliczny oraz komplet 18 ubrań specjalnych.
Realizacja każdego z tych zadań
opiewała na kwotę ponad 83.000.00 zł. Łącznie w ramach Funduszu Wsparcia Komenda
Powiatowa
PSP
w Czarnkowie pozyskała ponad 262.000.00 złotych. Podczas
narady podsumowano również
działalność Ochotniczych Straży
Pożarnych, w tym zadania wykonane w ramach dotacji
MSWiA, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Komendy Głównej
PSP. Przekazano również informacje, dotyczące aktualnego wyszkolenia druhów oraz realizowanych wspólnie ćwiczeń i szkoleń.
W ubiegłym roku do jednostek
ochotniczych straży pożarnych
powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego traﬁła z budżetu państwa
rekordowa
kwota
ponad 713.000.00 złotych.
L. Wikieł
STaroSTWo PoWiaToWe
W CzarnkoWie

rodzaju inicjatywach, przeprowadzając aż 187 akcji proﬁlaktycznych. Dzięki nim udało się dotrzeć do ok. 10 tys. mieszkańców:
dzieci, młodzieży, osób dorosłych.

ksrg
Jednym z ważnych zadań zrealizowanym w ubiegłym roku była rozbudowa systemu łączności
radiowej (Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy etap II) na terenie zachodniej części powiatu.
Zadanie wsparli powiat czarnkowsko – trzcianeckiego, gmina
Wieleń oraz gmina Krzyż Wlkp.,
a jego całkowita kwota
to 65.000.00 zł. Poza tym
rok 2019 był pierwszym rokiem
funkcjonowania Zintegrowanego
Punktu Alarmowo – Dyspozycyjnego Lasów Państwowych i Państwowej Straży Pożarnej dla obszaru
Puszczy
Noteckiej
(Nadleśnictwo Krucz i Potrzebowice).
inwestycje
Państwowa Straż Pożarna
w Czarnkowie w ubiegłym roku
wzbogaciła się o nowy pojazd – samochód operacyjny Skoda Octavia. Zakup o wartości ponad 117.000.00 zł. był możliwy
dzięki środkom pozyskanym

1146 ZdarZeń
Przez ostanie 12 miesięcy strażacy
powiatu
czarnkowsko – trzcianeckiego wyjeżdżali
do 1146 zdarzeń, ze średnim czasem podjęcia interwencji z osobami poszkodowanymi 7 minut 47 sekund. W ramach tzw.
„Prewencji Społecznej” bardzo aktywnie uczestniczyli w różnego
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od kwietnia drożej za śmieci

N

OPŁATY zgromadzenie związku międzygminnego prgok przegłoSowało podwyżkę opłaT za odbiór śmieci oraz przyjęło kilka ważnych uchwał SySTemowych, kTóre wejdą w życie z dniem 1 kwieTnia. z Terenu powiaTu czarankowSko-Trzcianeckiego do prgok należą gminy: wieleń, krzyż wlkp., drawSko i gmina czarnków.

ajważniejsze zmiany to obowiązkowa segregacja oraz
nowa stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Za śmieci segregowane zapłacimy 30 zł
od osoby (dotąd 15 zł). Jeśli nie będziemy segregować, czeka nas opłata podwyższona – 60 zł od osoby (do tej pory – śmieci niesegregowane kosztowały 35 zł). Kara szczególnie dotkliwa
może być zwłaszcza w przypadku zabudowy wielorodzinnej, dlatego baczniej
należy zwracać teraz uwagę na to, czy sąsiedzi segregują śmieci...

trZeba segregować!
Od 1 kwietnia wszyscy mieszkańcy
będą musieli segregować odpady.
W składanej deklaracji nie będzie już
możliwości zgłoszenia nieselektywnej
zbiórki odpadów. Jeśli kontrola wykaże, że źle oddzielamy pięć frakcji, nałożona zostanie na nas opłata karna za miesiąc, w którym stwierdzono
złą segregację. Kara wynosi 60 zł
od osoby.
dlacZego podwyżki?
Stawka za odbiór i zagospodarowanie
odpadów została uchwalona na 30 złotych od osoby w gospodarstwie domo-
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wym. Dlaczego tak duża podwyżka jest
konieczna?
– Wzrost cen dotyczy samorządów
w całej Polsce, które muszą spełnić nowe wymagania ustawowe. Na wyższe
opłaty ma wpływ więcej czynników, które są niezależne od gmin. Skokowo wzrosła ma przykład opłata marszałkowska,
ze 170 złotych w 2018 roku do 270 złotych w roku obecnym – tłumaczy Małgorzata Sypuła, przewodnicząc Związku
Międzygminnego PRGOK. – Znacznie
wzrosły także koszty pracy oraz ceny
benzyny i prądu. Ustawodawca wymusił
również przepisami przeprowadzenie
kosztownych inwestycji, jak choćby konieczność zainstalowania monitoringu.
Zmieniła się również sytuacja na rynku
wtórnym. Kiedyś to ﬁrmy płaciły za makulaturę, plastik czy frakcję wysokoenergetyczną, a dzisiaj sytuacja jest odwrotna i trzeba płacić za ich
odbiór – dodaje. – Rachunek ekonomiczny jest nieubłagalny. System musi się sam
ﬁnansować – mówi.
ulga Za kompostownik
PRGOK wprowadza ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów. Ulga dotyczyć
będzie osób zamieszkałych w zabudowie
jednorodzinnej, które maj własny komr
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postownik. Ulga to 50 groszy miesięcznie od osoby. Posiadanie kompostownika należy zgłosić, wypełniając deklarację, która będzie można pobrać ze strony
internetowej PRGOK (deklarację wystarczy wysłać za potwierdzeniem odbioru;
można złożyć ją również elektronicznie,
korzystając z proﬁlu zaufanego).
nieruchomości nieZamiesZkałe
Od 1 kwietnia właściciele nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorcy, szkoły, szpitale, właściciele domków letniskowych, ogrody działkowe)
zobowiązani będą do samodzielnego
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komunalnych i mimo korzystnego wyroku Sądu Apelacyjnego, na mocy którego Gmina Szydłowo musi zapłacić
naszemu Związkowi blisko 1,5 miliona złotych, sytuacja ﬁnansowa PRGOK
wymaga zaciągnięcia kredytu w celu
pokrycia deﬁcytu. Szacujemy, że deﬁcyt na koniec roku wyniesie on około 9
milionów złotych – poinformowała
Małgorzata Sypuła.
Podczas konferencji prasowej przewodnicząca ZM PRGOK sprostowała
również informację, którą w ostatnim czasie na swoim proﬁlu w mediach społecznościowych zamieścił starosta pilski. Dotyczy ona kosztów wyprodukowania
i emisji spotu informacyjnego w telewizji Asta.
– Produkcja i emisja spotu kosztowały 7626,00 złotych brutto, a nie, jak
podawał pan starosta, 15 tysięcy złotych – powiedziała Małgorzata Sypuła.
Zapewniła jednocześnie, że do końca 2020 roku wszystkie gminy tworzące
PRGOK pozostaną w Związku. Co będzie dalej? „Nie mamy wpływu na to, jakie decyzje podejmą samorządy” – poinformował PRGOK w materiale
przygotowanym dla mediów.
GaBrieLa CiżmoWSka

podpisania umowy z ﬁrmą, która posiada pozwolenie na odbierania odpadów
komunalnych. Rejestr takich ﬁrm
wkrótce znajdzie się na stronie internetowej PRGOK. Warto dodać, że Związek będzie prowadził kontrole i w imieniu gmin sprawdzał, czy właściciel
nieruchomości niezamieszkałej ma podpisaną umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z legalnie działającym podmiotem.

9 milionów deficytu
– Mimo podniesienia stawki opłat
za odbiór i zagospodarowanie odpadów
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Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii
i Grzegorz Piechowiak, poseł na sejm RP.
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Bydgoszcz- Piła- Krzyż- Gorzów Wlkp.- Kostrzyn

PLANY NAd wsTęPNYM wARIANTEM ROzwIązANIA PROJEkTOwEgO, POlEgAJąCEgO NA wYkONANIu skRzYżOwANIA bEzkOlIzYJNEgO
(wIAdukTu), dYskuTOwAlI w wIElENIu PRzEdsTAwICIElE RóżNYCh INsTYTuCJI zAANgAżOwANYCh w TO zAdANIE. kONCEPCJA NIE
JEsT OsTATECzNA I będzIE POdlEgAŁA dAlszEMu OPRACOwANIu PRzEz INwEsTORA zAdANIA, TJ. PkP Plk s.A.

Idzie nowe Prawo
Zamówień Publicznych
KONFERENCJA – Tworząc nową ustawę chcieliśmy jak najbardziej ułatwić zadanie zarówno zamawiającym, jak
i wykonawcom. Dążyliśmy
do maksymalnego uproszczenia przepisów i dostosowania
ich do istniejących realiów
– mówiła podczas konferencji
Jadwiga Emilewicz, minister
przedsiębiorczości i technologii.
Podczas kolejnych prelekcji
uczestnicy spotkania mogli wysłuchać specjalistów, w większości pracowników Urzędu Zamówień
Publicznych,
którzy
przedstawili im najważniejsze
zmiany przepisów, w stosunku
do obowiązującej ustawy.

Jasny cel
Głównym celem nowej ustawy
Prawo zamówień publicznych jest
zwiększenie konkurencyjności
i jakości na rynku zamówień publicznych, poprzez większy
w nich udział małych i średnich
ﬁrm. Ma się tak stać dzięki wielu
różnym zmianom w przepisach,
m.in. dzięki tzw. uelastycznieniu
procesu zamówień, tak by np.
umożliwić udział w nich ﬁrmom,
proponującym innowacyjne rozwiązania. Według nowych przepisów odpowiedzialność za wykonanie
zadania
będzie
podzielona równo pomiędzy zamawiającego i wykonawcę,
na wszystkich etapach realizacji
zamówienia. Wprowadzona zostanie również obowiązkowa waloryzacja zamówień (w tym wynagrodzeń dla wykonawców).
– Zaliczki i częściowe płatności dla wykonawców to podstawa,
która umożliwi małym i średnim
ﬁrmom realizację zadania. Im więcej podmiotów będzie brało udział
w postepowaniach dotyczących
realizacji zamówień publicznych
tym lepiej. Zwiększy się konkurencyjność, a tym samym zyskamy na jakości. Za tym ostatnim
pójdą tez oszczędności. Chcemy,
by wykonawcy nie obawiali się
startu w przetargach, by cały proces był prosty i przejrzysty, a od-

powiedzialność była równo podzielona między zamawiającego
a wykonawcę – mówiła Jadwiga
Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.
Wspomniała ona również o karach umownych dla wykonawców,
które jej zdaniem nie są żadnym
rozwiązaniem, bo nie prowadzą
do celu, jakim jest przede wszystkim realizacja zadania. By wyjść
naprzeciw oczekiwaniom zamawiających i wykonawców
przy Prokuratorii Generalnej RP
powstanie Sąd Polubowny, który
będzie mediował między stronami i proponował rozwiązania patowych sytuacji.

naJważnieJsza zmiana
– pełna elektronizacJa
Obecnie, pełną elektronizacją
objęte są wyłącznie postępowania,
których wartość jest równa lub
przekracza tzw. progi unijne.
Do pozostałych postępowań
o mniejszej wartości, elektronizacja będzie stosowana dopiero
od stycznia 2021 r. Obejmie ona
wszystkie etapy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, począwszy od jego ogłoszenia, poprzez składanie ofert, wpłatę
wadium,
wyłonienie
wykonawcy i cały dalszy proces
realizacji zamówienia.
Do tego czasu, konferencji, takich jak ta ostatnia w Pile, odbędzie się jeszcze blisko 60 w całym kraju. Na pilskie spotkanie,
w ciągu pierwszych dwóch godzin
od jego ogłoszenia, zarejestrowało się prawie 300 osób. Świadczy
to o tym, że zmiany były potrzebne i wyczekiwane.
– Mamy jeszcze trochę czasu
na to, by wprowadzić ewentualne
korekty, dlatego chcemy się z Państwem spotykać i słuchać tego, co
macie do zaproponowania – mówiła minister.
Systematyka nowej ustawy ma
służyć sprawniejszemu poruszaniu się we wszystkich przepisach. 623 artykuły, zgrupowane
w 13 działach będą obowiązywały od 1 stycznia 2021roku.
LudWika Wikieł

przyjętym rozwiązaniu przewidziano zachowanie przejazdu kolejowego w obrębie
wsi Herburtowo z planowaną zmianą jego kategorii na przejazd kategorii „C”- z automatycznymi rogatkami,
a przy planowanych, nowych odcinkach dróg
wojewódzkich, powiatowych i gminnych ciągi pieszo- rowerowe dla mieszkańców.
„Prace na liniach kolejowych 18, 203 na odcinku Bydgoszcz – Piła – Krzyż – Gorzów
Wlkp. – Kostrzyn wraz z elektryfikacją odcinka Piła – Kostrzyn” to zadanie przygotowywane do realizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przy współpracy firmy
TPF Sp. z o.o.
Podczas styczniowego spotkania dyskutowano o proponowanych rozwiązaniach,
dotyczących lokalizacji stacji kolejowej
oraz skrzyżowań dróg kołowych z drogą kolejową. W wyniku poczynionych ustaleń ﬁrma opracowująca dokumentacje przedprojektową przygotowała dwie koncepcje
rozwiązań projektowych w tym zakresie.
Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych S. A.,

Uczestnicy spotkania byli zgodni, co do wyboru koncepcji przebudowy.

TPF Sp. z o. o., Wielkopolskiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Starostwa
Powiatowego w Czarnkowie, Rejonu Dróg
Wojewódzkich w Czarnkowie, Zarządu Dróg
Powiatowych w Czarnkowie oraz Urzędu
Miejskiego w Wieleniu zgodnie opowiedzieli
się za jedną z propozycji.

20 lat WTZ minęło!
JUBILEUSZ Niepełnosprawni intelektualnie mają dokładnie takie same potrzeby,
jak ludzie zdrowi. Chcą się uczyć, bawić,
pracować… Niestety z powodu swojej niepełnosprawności nie wszystkie formy aktywności są dla nich na wyciągnięcie ręki.
Na szczęście są miejsca, w których mogą
znaleźć życzliwą i fachową pomoc. Jednym z takich miejsc są Warsztaty Terapii
Zajęciowej Stowarzyszenie „Empatia”
w Gębicach, które w tym roku świętuje 20
lecie istnienia.
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gębicach
powstały w 2000 r., a ich założycielem i pierwszym kierownikiem był Jan Kostyk. Przez
pierwsze 7 lat Warsztaty funkcjonowały
przy Domu Pomocy Społecznej w Gębicach.
Rehabilitacja społeczna i zawodowa to główny cel, jaki przyświeca funkcjonowaniu tej jednostki, który uczestnicy osiągają dzięki tworzeniu więzi emocjonalnych i funkcjonowaniu
w grupie. Na co dzień pracują w ośmiu pracowniach tematycznych, w których zdobywają różne umiejętności i wykazują się zdolnościami w określonych dziedzinach. Ogromną
wartość społeczną mają dla uczestników warsztatów wyjazdy integracyjne w różne zakątki
kraju i świata. W podróży mogą się sprawdzić
i przekonać o tym, że radzą sobie z różnymi
codziennymi czynnościami.
– Doskonale pamiętam pierwsze lata funkcjonowania Warsztatów, bo byłem wtedy starostą. Tak jak 20 lat temu, tak i teraz jestem
zdania, że jednostka taka jak ta to dobro, które
należy wspierać i chronić. Gratuluję i dzięku-

ję wszystkim, którzy przyczyniają się do tworzenia lepszej przyszłości dla uczestników
Warsztatów – mówi Feliks Łaszcz, starosta
czarnkowsko – trzcianecki.
Warsztaty Terapii Zajęciowej to miejsce
dziennego pobytu, w którym niepełnosprawni intelektualnie zdobywają umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania,
a nawet do podjęcia pracy zarobkowej. Pięć
dni w tygodniu, 7 godzin dziennie robią
wszystko, by choć o krok zbliżyć się do wyznaczonego sobie celu. Przede wszystkim
jednak stanowią grupę, którą łączą niezwykłe więzi, o czym można się było przekonać
podczas uroczystej gali z okazji 20 – jubileuszu, zorganizowanej w Sali kinowej MCK
w Czarnkowie.

Lutowe spotkanie nie było jednak z pewnością ostatnim, bo koncepcja to dopiero początek, który poprzedza złożoną procedurę
ostatecznego opracowania projektu i jego
późniejszej realizacji.
L. Wikieł
StaroStWo PoWiatoWe W CzarnkoWie
Zaproszeni na uroczystość goście, przyjaciele i sponsorzy Warsztatów, nie tylko gratulowali Jolancie Grzech, kierownik Warsztatów,
ale przede wszystkim dziękowali za życzliwość, zaangażowanie i ciągłą walkę o lepsze
jutro dla swoich podopiecznych. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć zaprzyjaźnionych, bliźniaczych jednostek z terenu
całego województwa, a nawet spoza niego. To
właśnie oni najlepiej rozumieją specyﬁkę takiej jednostki i nawzajem są dla siebie wsparciem w trudnych momentach.
Zwieńczeniem oﬁcjalnej części był koncert
zespołu „Na górze”, a przesłanie które muzycy przekazali widowni było przejmujące i skłaniające do głębokiej reﬂeksji. Po części oﬁcjalnej na gości czekała wystawa zdjęć oraz
bogatego dorobku artystycznego WTZ, oraz
tort ufundowany przez rodziców uczestników
Warsztatów.
L. Wikieł
StaroStWo PoWiatoWe W CzarnkoWie

Gratulacje i podziękowania za 20 lat pracy na rzecz osób niepełnosprawnych złożył na ręce obecnej kierownik Jolanty Grzech starosta czarnkowsko – trzcianecki Feliks Łaszcz.
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Wójt wręczył harcerzom
naszywki
UROCZYSTOŚĆ Romanowo
Dolne jest jedyną miejscowością na terenie Gminy Czarnków, w której działają grupy
harcerskie. Dnia 7 marca przekazano im naszywki z gminnym logo na mundur.
Harcerze działający na terenie
Gminy Czarnków są chlubą dla
lokalnej społeczności. Ich obecność w Romanowie Dolnym czyni gminę wyjątkową. Zostało to
docenione podczas sołeckich obchodów Dnia Kobiet w Romanowie Dolnym. Udział w wydarzeniu
wziął Wójt
Gminy
Czarnków – Bolesław Chwarścianek, który wręczył harcerzom na-

Y

szywki na mundur z gminnym logo.
Ten symboliczny gest utrwali
więź członków 7 Gromady Zuchowej „Andromeda”, 27 Drużyny Harcerskiej „Bellatrix” oraz 12
Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Nomada” z Gminą
Czarnków. Łącznie jest to kilkadziesiąt harcerzy, działających
w Romanowie Dolnym. Ich zaangażowanie w lokalne inicjatywy dało się zauważyć nawet podczas obchodów Dnia Kobiet,
gdzie
odpowiedzialni
byli
za część artystyczną wydarzenia.
SłaWomir matz
urząd Gminy CzarnkóW

dzień Sołtysa
w Gminie Czarnków

S

ŚWIĘTO 11 MARCA 2020 ROku w uRzędzIE gMINY CzARNków śwIęTOwANO OgólNOPOlskI
dzIEń sOŁTYsA. z TEJ OkAzJI wóJT gMINY CzARNków – bOlEsŁAw ChwARśCIANEk sPOTkAŁ sIę
z wŁOdARzAMI MIEJsCOwOśCI z TERENu gMINY.

potkanie rozpoczęło się od części
roboczej, w której zgromadzeni
sołtysi podejmowali temat profilaktyki związanej z zagrożeniem
epidemiologicznym koronawirusem. Podjęto decyzję o wstrzymaniu spotkań wiejskich
w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Ponadto przywitano nowego sołtysa Brzeźna, którym niedawno został Lucjan Barczyński.
Po części roboczej, w której omawiano spra-

wy bieżące, nastąpiła część oficjalna wydarzenia.
Wójt Gminy Czarnków – Bolesław
Chwarścianek podziękował sołtysom za wysiłek włożony w pracę dla wspólnego dobra,
jakim jest Gmina Czarnków. Podkreślił również wagę pracy sołtysów dla lokalnej społeczności, jako gospodarzy i opiekunów wsi.
Głos zabrał również obecny na wydarzeniu
Starosta Powiatu Czarnkowsko-Trzcianec-

kiego – Feliks Łaszcz oraz Wicestarosta – Sławomir Kryger.
W dalszej części odbył się występ artystyczny laureatki wielu nagród muzycznych,
uczennicy LO im. Janka z Czarnkowa, ﬁnalistki XXIII Festiwalu Piosenki w Górze
nad Notecią – Katarzyny Izydor. Po wspaniałym występie młodej piosenkarki, wykonano pamiątkowe zdjęcie.
SłaWomir matz, urząd Gminy CzarnkóW

Miejsko-Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej już za nami!
UROCZYSTOŚĆ 6 marca 2020 roku
w murach Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie odbyły się eliminacje
miejsko-gminne Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Turniej organizowany jest rokrocznie,
a jego celem jest popularyzowanie wśród
dzieci i młodzieży znajomości przepisów, kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, a także
ratownictwa
i
ochrony
przeciwpożarowej. Otwarcia Turnieju
dokonał Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych w Czarnkowie druh
Tadeusz Stachowski.
Turniej poprzedziły eliminacje środowiskowe. Do szczebla miejsko-gminnego, zgodnie z regulaminem przystąpiła
młodzież w trzech grupach wiekowych.
I GRUPA WIEKOWA (szkoły podstawowe klasy IV-VI)
II GRUPA WIEKOWA (szkoły podstawowe klasy VII-VIII)
III GRUPA WIEKOWA (szkoły ponadpodstawowe)
W pierwszej części zawodnicy rozwiązywali pisemny test wyboru składający się z 30 pytań. Jego oceną na bie-

iii grupa wiekowa
1. Adrianna Wylegała – Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie
2. Kinga Kamińska – Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie
3. Mikołaj Spera – Zespół Szkół
w Czarnkowie

żąco zajęła się komisja powołana przez
Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Czarnkowie. W dalszej kolejności odbył się ﬁnał ustny,
w którym udział wzięły po trzy osoby
z każdej grupy wiekowej. Zadaniem ﬁnalistów było udzielenie odpowiedzi
na pytania z następujących zagadnień:
zapobieganie pożarom, historia pożarnictwa, taktyka pożarnicza, ratownictwo medyczne oraz znajomość sprzętu
pożarniczego.

Po podsumowaniu wyników przez jury w składzie:
– mł. btg. Łukasz Perz – przewodniczący
– asp. Artur Kłos – członek
– ogn. Łukasz Ibsz – członek
– Patrycja Kowalczyk – sekretarz
kolejność miejsc była następująca:

i grupa wiekowa
1. Monika Wróbel – Szkoła Podstawowa w Gębicach

2. Justyna Bernacka – Szkoła Podstawowa w Romanowie Dolnym
3. Bartosz Mróz – Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnkowie

ii grupa wiekowa
1. Oskar Świerk – Szkoła Podstawowa w Romanowie Dolnym
2. Zuzanna Mielcarek – Szkoła Podstawowa nr 1 w Czarnkowie
3. Michał Szutowicz – Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnkowie

Zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych zostali wyróżnieni
atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi
oraz pamiątkowymi dyplomami
za udział w konkursie. Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Miasta
Czarnków i Urząd Gminy Czarnków.
Ich wręczaniem zajęli się zaproszeni
goście; Zastępca Burmistrza Czarnkowa Krzysztof Madaj, Sekretarz Gminy
Czarnków Mariusz Grzegorek oraz druh
Tadeusz Stachowski.
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego
ZOSP RP składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomagali
w organizacji turnieju a w szczególności Dyrektorowi i pracownikom Czarnkowskiego Domu Kultury. Dziękujemy
również opiekunom za wysiłek włożony w przygotowanie podopiecznych
do turnieju.
urząd Gminy CzarnkóW
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Spotkanie w sprawie
przebudowy linii
kolejowej BydgoszczKrzyż-Kostrzyn

PKP Polskich Linii Kolejowych S. A., TPF Sp. z o. o.,
Wielkopolskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu,
Starostwa
Powiatowego
w Czarnkowie, Rejonu Dróg
Wojewódzkich w Czarnkowie,
Zarządu Dróg Powiatowych
w Czarnkowie, Urzędu Miejskiego w Wieleniu.
Podczas spotkania przyjęty został wstępny wariant rozwiązania projektowego polegającego na wykonaniu
skrzyżowania bezkolizyjnego
(wiaduktu), który będzie podlegał dalszemu opracowaniu
przez inwestora zadania, tj.
PKP PLK S.A. W przyjętym
rozwiązaniu przewidziano
także zachowanie przejazdu
kolejowego w obrębie wsi
Herburtowo z planowaną
zmianą jego kategorii na przejazd kategorii „C” – z automatycznymi
rogatkami,
a przy przyszłych rozwiązaniach nowych odcinków dróg
wojewódzkich, powiatowych
i gminnych ciągi pieszo-rowerowe dla mieszkańców.

PLANY 27 lutego w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Wieleniu odbyło się kolejne spotkanie w sprawie
opracowywanej dokumentacji przedprojektowej dla
projektu pn. „Prace na liniach kolejowych 18, 203
na odcinku Bydgoszcz – Piła – Krzyż – Gorzów Wlkp.
– Kostrzyn wraz z elektryfikacją odcinka Piła – Kostrzyn”. Zadanie przygotowywane jest do realizacji
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przy współpracy
firmy TPF Sp. z o.o.
Podczas
poprzedniego – styczniowego spotkania – dyskutowano o proponowanych
rozwiązaniach,
dotyczących lokalizacji stacji
kolejowej oraz skrzyżowań
dróg kołowych z drogą kolejową. W wyniku poczynionych ustaleń ﬁrma opracowująca dokumentacje przedprojektową przygotowała zamienne koncepcje rozwiązań projektowych dotyczących skrzyżowania dróg kołowych
z drogą kolejową oraz układem komunikacyjnym wokół
ww. skrzyżowania.
W bieżącym spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele

r

e

k

pamięć o ks. kanoniku
Edmundzie Klemczaku ciągle żywa…

W

ROCZNICA Mieszkańcy Białej i okolicznych Miejscowości położonych w GMinie wieleń, w puszczy noteckiej oraz przyjaciele z Grup oazowych z opalenicy wspólnie uczestniczyli w spotkaniu upaMiętniającyM księdza edMunda kleMczaka.
18 luteGo Minęła siódMa rocznica śMierci duszpasterza. w orGanizację spotkania wspoMnienioweGo zaanGażowała się lokalna wspólnota z sołtyseM wsi krystyną taraśkiewicz, radą sołecką i Grupą odnowy wsi Biała.

radosłaW janecki
kieroWnik reFeratU tecHniczno- inWestycyjnego
Urząd Miejski W WieleniU

l

a

M

związku z przypadającą rocz- „trzeba być z ludźmi i być blisko nich, otwonicą, w intencji śp. ks. kan. rzyć się na świat i na to, co nowe”. Ksiądz
Edmunda Klemczaka odpra- Kan. Edmund Klemczak był katechetą młowiona została Msza Św. w ka- dzieży. Uczył dzieci i młodzież jak żyć:
plicy w Białej. Niedzielne nabożeństwo od- „w zgodzie z sobą i innymi oraz zawsze z poprawił ks. Grzegorz Baranowski proboszcz szanowaniem przyrody”. Posługę duszpaParafii pw. św. Stanisława Biskupa, dziekan sterską w Białej pełnił prawie 30 lat. Podczas minionego spotkania wspominano
Dekanatu Wieleńskiego.
Delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Ta- Kapłana, jego zasługi dla promocji Ziemi
blicą Pro Memoria w Białej. Na zakończenie Wieleńskiej i rozwoju kultury.
uroczystości w sali wiejskiej można było obejW Roku 2020 ustanowionym rokiem
rzeć wystawę zdjęć i pamiątek po ks. kan. Ed- Świętego Jana Pawła II wspominano rówmundzie Klemczaku. Uczestnicy grup oazo- nież wydarzenie, które rozsławiło Ziemię
wych kultywując spotkania lokalne dbają o to, Wieleńską w regionie, szczególnie Białą naaby pamięć o ks. kanoniku była ciągle żywa. zywaną „Sercem Puszczy Noteckiej”. OpiKs. Edmund Klemczak zawsze podczas sał to wydarzenie w jednej z swoich książek
spotkań z dziećmi i młodzieżą podkreślał, że ks. Edmund Klemczak, a dotyczyło ono po-

a

r

e

bytów Kard. Karola Wojtyły w Puszczy Noteckiej nad Jez. Białe. Czytamy w albumie
pt. „Puszcza Notecka” że Kard. Karol Wojtyła, na krótko przed swoim wyborem na Papieża dwukrotnie odpoczywał nad jeziorem
Białym (w poł. lipca i na pocz. września 1977 r.), odbywał wycieczki kajakowe
przez jeziora Białe- Mileczki- Księże. Po latach sprawowania posługi na Stolicy Piotrowej przez Ojca Świętego Jana Pawła II wszystkie ślady Jego pamięci nabrały
szczególnego znaczenia. Ks. Edmund Klemczak całe swoje życie kultywował pamięć
Papieża Polaka.
Hanna ForbricH
UM Wieleń, reFerat organizacyjny
st. ds. Współpracy ze społeczeństWeM
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Trzcianka ma już 289 lat!

O

ROCZNICA We Wtorek, 3 marca obchodziliśmy 289. rocznicę nadania praW miejskich trzciance. Urodziny miasta to Uroczystość,
którą corocznie Wspólnie śWiętUją Władze samorządoWe, mieszkańcy oraz zaprzyjaźnione osobistości. Ważną częścią Uroczystości
było Wręczenie, przyznanych przez kapitUłę i bUrmistrza, trzcianeckich sarenek.

bchody rozpoczęto od hymnu państwowego odegranego przez Orkiestrę Dętą
BPiCK w Trzciance. Następnie, delegacje administracji publicznej, placówek
oświatowych, policji, straży pożarnej, organizacji pozarządowych i partii politycznych złożyły symboliczne wiązanki pod kamieniem upamiętniająr

e

k

l

a

cym 250. rocznicę Nadania Trzciance Praw Miejskich i Budowniczych Trzcianki.
Po uczczeniu pamięci, społeczność Trzcianki we
wspólnym przemarszu udała się do Kościoła pw. św.
Jana Chrzciciela, gdzie odbyła się msza święta w intencji mieszkańców. Eucharystię wzbogacił występ
Orkiestry Dętej i chóru „Pasjonata” BPiCK. Po zam

a

kończonej mszy, wszyscy wyruszyli do Hali Sportowo-Widowiskowej, gdzie odbyła się dalsza część
uroczystych obchodów.
Zebraną publiczność w hali przywitał hejnał
Trzcianki, odegrany przez trębacza Orkiestry Dętej
BPiCK, a następnie zaprezentowano ﬁlm prezentujący życzenia mieszkańców z okazji urodzin miasta.
Głos zabrał gospodarz – burmistrz Trzcianki
Krzysztof W. Jaworski. W swoim przemówieniu rozpoczął od krótkiego przedstawienia historii miasta,
płynnie przechodząc do czasów współczesnych – tego jak obecnie postrzegana jest Trzcianka. W swoim
wystąpieniu burmistrz przekazał najserdeczniejsze
życzenia wszystkim osobom, które na co dzień tworzą naszą małą Ojczyznę. W szczególności swoje
słowa kierował do osób, które są dumne ze swojego
miejsca pochodzenia oraz zamieszkania. Ponadto,
burmistrz przedstawił ideę przyznawania nagród
Trzcianecka Sarenka w edycji 2020.
Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie, przyznanych przez kapitułę i burmistrza,
Trzcianeckich Sarenek. W tym roku wręczono nagrody dla czterech osób – burmistrzów Trzcianki,
którzy swoje funkcje pełnili w ostatnich trzydziestu
latach, czyli od początku odrodzonego samorządu – pana Andrzeja Frycza, pana Pawła Kolendowicza, pana Marka Kupsia i pana Krzysztofa Czarneckiego. Każdy z wyróżnionych wpisał się
do pamiątkowej księgi osób, które w szczególny sposób zasłużyły się dla naszego miasta i jego mieszkańców.

Wieczór umilił koncert „Lubię wracać tam, gdzie
byłem już” w wykonaniu duetu Łukasz Gocławski
i Michał Grobelny, który wykonał utwory Zbigniewa Wodeckiego.
Po części oﬁcjalnej, na parkiet wjechał okolicznościowy tort, którym raczyli się goście i mieszkańcy.
Opr. Mich,
źródłO: UM Trzcianka
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Jubileuszowe hiTY
dla firm z naszego powiatu

G

w Trzciance, otrzymała HIT
DYSPROZOWY za produkt roku – jakość oraz walory smakowe
linii pieczywa żytniego, produkowanego w oparciu o tradycyjne
receptury.
Piekarnia Rogalik Wiesława
i Janusz Dudek w Trzciance,
otrzymała HIT TYTANOWY
za PRODUKT ROKU – walory
smakowe i jakościowe chleba
SPRINT oraz bułek z czubricą.
HIT jubileuszowy traﬁł
do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Czarnkowie za walory smakowe deserów mlecznych:
Franusia i Tosi,
Podczas jubileuszowej, 25.
edycji, dodatkowo uhonorowa-

NAGRODY W hotelU andersia toWer W poznaniU odbyła się XXV Uroczysta gala finałoWa
konkUrsU gospodarczo – samorządoWy hit regionóW Wielkopolski i ziemi lUbUskiej. to
przedsięWzięcie Wyłaniające co rokU i promUjące szczególnie cenne dokonania rynkoWe, samorządoWe i ekologiczne. W tym rokU ponoWnie doceniono dWie trzcianeckie piekarnie! nagrody otrzymała róWnież okręgoWa spółdzielnia mleczarska W czarnkoWie.

alę, którą prowadziła
Ewa Siwicka oraz
Dariusz Bereski, zainaugurowała Orkiestra Dęta Quantum z Rychwała,
natomiast w przerwach występowała Joanna Aleksandrowicz.
m

a

t

Wśród zaproszonych gości znalazła się m.in. Alina Matkowska sekretarz gminy Trzcianka.
Akty nadania tytułów HIT oraz
statuetki,
przyznawane
są
za szczególne osiągnięcia rynkowe, ekologiczne, samorządowe.

e

r

i
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Laureaci otrzymują prawo do wykorzystania tych symboli w obiegu gospodarczym oraz prawo
do promocyjnego wykorzystywania zastrzeżonego znaku graﬁcznego HIT. Spośród 285 zgłoszeń
wyróżniono 88 laureatów. W tym
ł

p

gronie znalazła się: Piekarnia Rogalik i Piekarnia Bochenek
z Trzcianki, a także Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska w Czarnkowie.
Piekarnia Bochenek s. c. Leszek Stolarski, Rafał Werte
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no „Jubileuszową odznaką 25lecia Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów” trzydziestu
przedstawicieli ﬁrm oraz samorządów, którzy współpracują najdłużej. Z gminy Trzcianka wyróżniono p. Janusza Dudka. Taką
samą odznakę otrzymał prezes
Zarządu OSM Czarnków Helmut Doliwa, zaś HIT Promocji
Regionów przyznano dla wiceprezes OSM Czarnków Zoﬁi
Just.
Galę uświetnił koncert Ani Wyszkoni wraz z Danielem Grupą,
którzy porwali wszystkich zebranych do wspólnej zabawy.
Opr. Mich,
źródłO: UM Trzcianka
n

y
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uczniowie zauważyli
skuteczność samorządu
DRAWSKO W listopadzie roku
ubiegłego uczniowie Szkoły
Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku
złożyli do Wójta Gminy Drawsko postulaty w ramach organizowanej lekcji historii, w których zwrócili się do Bartosza
Niezborała min. o wykonanie
napisu przy przejściu dla pieszych, koło szkoły „ODŁÓŻ
SMARTFON I ŻYJ”.
Odpowiadając na pismo młodym mieszkańcom wyjaśniliśmy
min. zasady i możliwości pozyskiwania nowych inwestorów
na teren gminy, tworzenia miejsc
pracy, działań dla rozwoju turystycznego, dbania o obiekty o znaczeniu kulturowo-historycznym
w duchu poszanowania tradycji
oraz zadeklarowaliśmy, wprost,
montaż dwóch wspomnianych tabliczek, co wydało nam się nie-

zmiernie istotne. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie prośba od młodych ludzi, którzy sami dostrzegli
potrzebę odłożenia ,,narzędzi elektronicznych” dla własnego bezpieczeństwa, bez których w dzisiejszych czasach nie wyobrażamy
sobie funkcjonowania.
Niespełna trzy tygodnie temu
tabliczki powstały, po uzgodnieniu z Wielkopolskim Zarządem
Dróg
Wojewódzkich-Rejon
Czarnków.
– Bardzo się cieszę, że udało
się załatwić sprawę ważną dla
drawskiej młodzieży. Realizacja
takich zadań daje „powera” nam
wszystkim. Tego typu spotkania
są dla mnie bardzo ważne- musimy budować odpowiedzialność
społeczną wśród młodych – podsumował wójt.
anna FRęś,
sekRetaRz Gminy dRawskO

świąteczne morsowanie
w marinie „yndzel”

D

WYDARZENIE Jak każdego roku na morsowanie zapraszamy zaprzyJaźnione kluby. Już 6.
raz w naszeJ gminie zoorganizowaliśmy takie weJście do wody. w tym roku spotkanie miało
małe opóźnienie, z przyczyn od nas niezależnych – z braku wody na rzece noteć.

o Drawska zjechały
morsy z Piły „Euforia”, Morsowisko ze
Żnina, Klub Morsa
Świebodzin i Klub z Wrocławia.
Rozpoczęliśmy przemarszem
od budynku Szkoły Podstawowej
w Drawsku. Po rejestracji uczestników odbyła się rozgrzewka

przy skocznej muzyce, którą po- mi upieczonymi przez rodziny
prowadziła Magdalena Stankie- morsujących oraz zimny bufet,
wicz. Każda morsująca pani otrzy- przygotowany także przez bar
mała w wodzie tulipana. „Bratany”, zakończyły dzień pełen
Spotkanie uświetnił właściciel ba- wrażeń.
ru „Bratany” z Drawska, który
Dziękuję wszystkim, którzy zana ognisku, mimo padającego angażowali się w organizację imdeszczu ugotował świetną gro- prezy, przede wszystkim Wójtochówkę. Kawa i herbata z placka- wi Gminy Drawsko Bartoszowi

Niezborale, który jest członkiem
naszego klubu i tego dnia kąpał
się razem z nami, sołtysowi wsi
Drawsko Tadeuszowi Babiakowi
wraz z małżonką oraz właścicielowi lokalu „Bratany” za częściowy sponsoring. Już dziś zapraszam za rok!
RyszaRd Ociepa
pRezes stOwaRzyszenia
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W związku z zaistniałą sytuacją związaną z epidemią
,,koronawirusa” Bartosz
Niezborała Wójt Gminy
Drawsko zwołał posiedzenie
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na posiedzeniu obecni byli kierownicy jednostek
organizacyjnych: dyrektorzy
szkół i przedszkola, kierownik GOPS, dyrektor GOKTiRBiblioteka Publiczna, prezes
Zakładu Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku sp. z o.o.
Spotkanie miało na celu
omówienie zaistniałej sytuacji
i wskazanie środków i możliwości jakimi dysponujemy
w zakresie zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa.
Obecni na naradzie Adam Ciesiółka Kierownik Posterunku
Policji w Drawsku oraz Jan
Matuszczak Gminny Komendant OSP w Drawsku poinformowali Wójta Gminy o zasobach kadrowych jakie mają
do dyspozycji.
Po przeanalizowaniu zaistniałej sytuacji zapadła decyzja o odwołaniu zajęć w świetlicach wiejskich, w sali
gimnastycznej, na boiskach
sportowych, innych spotkań
skupiających grupy ludności
oraz zajęć pozalekcyjnych

w szkołach, dla których organizatorem jest Samorząd
Gminy Drawsko.
Od 12 do 25 marca br.
funkcjonowanie jednostek
systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to,
że w tym okresie przedszkola,
szkoły i placówki oświatowe
zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności
zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa‼
Wszelkie przypadki zagrożenia-zachorowania, kwarantanny i nadzoru epidemiologicznego są przekazywane,
przez właściwe służby, bezpośrednio Wójtowi Gminy Drawsko.
O dalszych podejmowanych
krokach będziemy na bieżąco
Państwa informować poprzez
oﬁcjalne komunikaty na stronie internetowej Gminy Drawsko. Prosimy o zachowanie
wszelkich zasad postępowania
i wskazówek nakazywanych
przez Ministerstwo Zdrowia
i Główny Inspektorat Sanitarny.
anna FRęś
sekRetaRz Gminy dRawskO

OGRaniczenie wizyt w dRawskim uRzędzie!
szanOwni mieszkańcy, tuRyści, klienci uRzędu Gminy dRawskO
W ZWIąZKu Z ZAISTNIAŁą SYTuAcJą DOTYcZącą ROZPRZESTRZENIANIA SIę
„KORONAWIRuSA” BARTOSZ NIEZBORAŁA WÓJT GMINY DRAWSKO ZWRAcA
SIę DO PAńSTWA Z PROśBą, ABY OGRANIcZYć WIZYTY W uRZęDZIE GMINY
DRAWSKO DO MINIMuM.
pROsimy kORzystać z pOczty tRadycyjnej lub elektROnicznej: uRzad@GminadRawskO.pl (inne dane na stROnie www.GminadRawskO.pl) ORaz z kOntaktów teleFOnicznych: 67 2569128 (inne numeRy teleFOnów na stROnie www.GminadRawskO.pl).
PRZYPOMINAMY uRZąD GMINY DRAWSKO PRAcuJE W WYZNAcZONYch GODZINAch:
PONIEDZIAŁEK OD 8.00 DO 16.00,
OD WTORKu DO PIąTKu OD 7.00 DO 15.00.
anna FRęś, sekRetaRz Gminy dRawskO

święto sołtysów w gminie drawsko
WYDARZENIE Już tradycją stały się spotkania Sołtysów w naszej gminie, na które zapraszany jest Włodarz Gminy Drawsko.
Tym razem gościły nas Kwiejce Nowe. To
gospodarz tego sołectwa Piotr Kwita zorganizował spotkanie.
Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko
niejednokrotnie wspominał, że ma 12 swoich zastępców i właśnie przy okazji Dnia Sołtysa, który wkrótce będzie obchodzony, podziękował im za bardzo dobrą współpracę,

za otwartość i za wspólne rozwiązywanie
problemów.Bycie Sołtysem jest w dzisiejszych czasach niełatwym zadaniem, a mimo
tego, mimo trudów, które Sołtysi napotykają
na co dzień, trwają w swoich pomysłach, zadania i realizują je z powodzeniem. A są to,
dla przypomnienia, w naszej gminie:
Chełst - Sławomir Michałowski, Drawsko
- Tadeusz Babiak, Drawski Młyn – Piotr Krystek, Kamiennik - Beata Dymek, Kawczyn Emil Jackowski, Kwiejce – Szymon Zaćmiński, Kwiejce Nowe – Piotr Kwita, Mary-

lin – Adam Tomasiak, Moczydła – Marian
Kowal, Piłka - Mariusz Sikora, Pełcza – Jolanta Andrzejkowicz, Pęckowo – Leszek Matelski.
,, Święto, Dzień Sołtysa, ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku Sołtysom
za ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę Sołtysa w polskiej wsi.” Wszystkim 12 Sołtysom naszych sołectw życzymy
wytrwałości w pełnieniu funkcji i satysfakcji
z wykonywanej pracy.
anna FRęś, sekRetaRz Gminy dRawskO

kolejna narada z dyrektorami gminnych
placówek oświatowych
Z uRZęDu Wielkimi krokami
zbliża się termin uzgodnień arkuszy organizacyjnych na kolejny rok szkolny 2020/2021.
Analizy demograficzne nie
są najlepsze. Ponadto szeroko
opisywana przez nas w biuletynie sytuacja finansowa gminy powoduje, że bardzo szczegó ło wo ana li zu je my wy dat ki
na każdej płaszczyźnie budżetowej.
Dlatego Bartosz Niezborała
Wójt Gmi ny Draw sko min.
przypominał kierującym naszą

oświatą jak trudne przed nami
zadanie w zakresie prowadzenia i zarządzania placówkami
oświatowymi.
Podczas spotkania omówiliśmy z dyrektorami zasady organizacji nowego roku szkolne go, na bo ru do przed szko li,
bieżące sprawy organizacyjne
oraz kwestie udziału naszych
szkół i przedszkola w festynie
grzybowym.
Co przy nie sie przy szłość
w za kre sie or ga ni za cji pra cy
szkół i przedszkoli i jak osta-

tecznie zamknie się wynik finansowy planowanego budżetu? Przy tak ścisłej współpracy

i zrozumieniu zaistniałej sytuacji należy myśleć pozytywnie.
anna FRęś, sekRetaRz Gminy

konkurs na hasło promocyjne
gminy drawsko! weź udział!
ZAPRASZAMY O tym, że promocja w dzisiej- „Najciekawsze hasło promujące Gminę Drawsko”, które docelowo wykorzystywane będzie
szych czasach jest kluczowym czynnikiem
sukcesu nie trzeba już nikogo przekonywać. z opracowanym w późniejszym terminie logo
Działań w tej sferze wymagają nie tylko pod- Gminy Drawsko.
mioty gospodarcze, ale coraz częściej i intenLogotyp regionu ma nie tylko wyróżniać nas
sywniej organizacje i instytucje, w tym jednost- na tle kra ju i po za je go gra ni ca mi, ale ma być
ki samorządu terytorialnego.
zna kiem, któ ry bę dzie pro mo wał gmi nę ja ko
Zmieniamy, udoskonalamy i planujemy tego- przy ja zną miesz kań com, tu ry stom i in we sto roczną promocję Gminy Drawsko, mimo trud- rom.
Konkurs trwa do 20 kwietnia 2020 r. Zanej sytuacji finansowej.
W ubiegłym roku zmieniliśmy nazwę biule- praszamy do wzięcia udziału!
ty nu na „Pa no ra mę Zie mi Draw skiej”; dziś
Regulamin i oświadczenia do pobrania na stroWójt Gminy Drawsko kontynuując perspek- nie internetowej Gminy Drawsko: www.gminatywiczną wizję rozwoju ogłasza konkurs na drawsko.pl
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Jechał na „podwójnym
gazie”. Zatrzymał go
inny kierowca
GM. TRZCIANKA 44-latek odpowie przed sądem za jazdę
w stanie nietrzeźwości. Do jego zatrzymania przyczyniła się
wzorowa postawa mieszkańca
gminy Trzcianka, który w Przyłękach zwrócił uwagę na jadące całą szerokością drogi, osobowe audi.
Do zdarzenia doszło w środę, 26 lutego około godziny 20:30
w Przyłękach. Mieszkaniec gminy Trzcianka jadąc autem, zwrócił uwagę na poruszające się
przed sobą, całą szerokością drogi osobowe audi. Jego kierowca
na zmianę przyśpieszał i zwalniał,
używał
kierunkowskazów
w miejscach, w których nie było
skrętu.

Kiedy tylko kierowca audi zatrzymał się, jadący z nim mężczyzna, dokonał obywatelskiego ujęcia mężczyzny i zaczekał z nim
do przyjazdu policjantów.
Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce podzielili podejrzenia świadka i zbadali trzeźwość ujętego kierowcy. Wynik
potwierdził ich przypuszczenia. 44-letni mieszkaniec gminy
Czarnków miał ponad 2 promile
alkoholu w organizmie.
Teraz amator jazdy „na podwójnym gazie” za swój czyn odpowie przed sądem. Kierowanie
pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości zagrożone jest
karą do 2 lat pozbawienia wolności.
OPR. MICH

Uratowali 41-latka

W

GM. CZARNKÓW Dzięki fachowej i błyskawicznej pomocy policjantów z wyDziału prewencji czarnkowskiej komenDy, 41-latek na czas trafił Do szpitala. mężczyzna w nocy leżał na choDniku mocno wyziębiony i nie reagował na żaDne boDźce zewnętrzne.

nocy z 25 na 26 lutego policjanci pełniący służbę patrolową na terenie Czarnkowa, zauważyli ciężarówkę,
która niespodziewanie stanęła na środku
ronda i zablokowała ruch. Wówczas wyszedł z niej kierowca i zaalarmował funkcjonariuszy, iż przejeżdżając przez Kuźnicę Czarnkow ską widział na chodniku
leżącego mężczyznę.
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Policjanci natychmiast udali się we wskazane miejsce. Zastali tam wyziębionego mężczyznę, który był przytomny, lecz nie reagował na żadne bodźce zewnętrzne, a z jego ust
wyciekała nadmierna ilość śliny. Ponadto
od mężczyzny wyczuwalna była woń alkoholu.
– W międzyczasie funkcjonariusze wezwali
karetkę pogotowia ratunkowego. Do czasu jej
przyjazdu ułożyli mężczyznę w bezpiecznej

pozycji i monitorowali jego czynności życiowe. Podczas kontroli ujawnili przy nim dokument tożsamości i ustalili jego dane. To 41letni mieszkaniec gminy Czarnków – informuje
Karolina Górzna-Kustra.
Po przybyciu zespołu pogotowia mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie pozostał na obserwacji. Tam okazało się, że gdyby pozostał dłużej bez pomocy to zapadłby
OPR. MICH
w śpiączkę cukrzycową.

a

Poszukiwany ukrył się w szafie...
TRZCIANKA Kryminalni
z trzcianeckiego komisariatu
zatrzymali 30-latka, poszukiwanego przez sąd za handel
narkotykami. Mężczyzna miał
do odbycia karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności.
Do zatrzymania mężczyzny
doszło w piątek, 28 lutego. Kryminalni z trzcianeckiego komisariatu ustalili, że w jednym z domów na terenie miasta ukrywa
się 30-latek, poszukiwany przez
Sąd Rejonowy w Trzciance. Mężczyzna był poszukiwany, ponieważ miał do odbycia karę 1 roku

i 4 miesięcy więzienia za handel
narkotykami.
Gdy stróże prawa dotarli
na miejsce, drzwi mieszkania
otworzyła im znajoma poszukiwanego, która oświadczyła, że nie
ma go w domu. Mundurowi nie
r
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k

Skontaktuj się z nami! Prowadzimy sprzedaż
na terenie całego kraju.
tel.: 660-385-917
tel.: 609-935-976
tel.: (59) 833-45-36

www.go-stal.pl
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dali jednak wiary zapewnieniom
kobiety i przeszukali dom. Szybko odnaleźli mężczyznę, który
ukrył się w szaﬁe.
Podczas przeszukania policjanci znaleźli również i zabezpieczyli
prawie 30 gramów amfetaminy,
które należały do ukrywającego
się 30-latka. Mężczyzna został zatrzymany i traﬁł już do zakładu
karnego, gdzie rozpoczął swoją
„odsiadkę”.
Za posiadanie narkotyków
grozi mu ponadto do 3 lat więzienia.
KAROLINA GÓRZNA-KUSTRA

Zapraszamy
Z
aprra
aszamy
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dzień kobiet w krzyskim
Ośrodku Kultury

O

ŚWIĘTO „NA foLKową Nutę” – pod tAKiM tytułEM 8 MARcA odbył się dziEń KobiEt, zoRgANizowANy
pRzEz MiEjsKo-gMiNNy ośRodEK KuLtuRy w KRzyżu wiELKopoLsKiM.

d 13.00 na gości czekało mnóstwo atrakcji, między innymi
„Kawiarenka u Margaretek”. Panie z grupy modlitewnej prowadziły kiermasz pysznych, domowych ciast, a także
częstowały kawą i herbatą. Nieco
później, w specjalnie zaaranżowanej „Kuźni piękna”, panie korzystały z wartościowych porad zdrowotnych i kosmetycznych.
Udzielały ich: położna Jolanta
Skałecka, panie ze Stowarzyszenia Krzyskie Towarzystwo Amazonki, a także dietetyk Magda
Wojciechowska.
Na miłośników rękodzieła czekało stoisko Stowarzyszenia Łokaczanki oraz kartki wykonane
przez Wandę Jedlińską. Również
miłośnicy pięknej biżuterii znaleźli
coś dla siebie za sprawą stoiska
Elżbiety Kubiś, natomiast Nadleśnictwo Krzyż przygotowało dla
pań upominki w postaci ekologicznych toreb na zakupy.
O 16. rozpoczęła się część koncertowa. Dyrektor M-GOK KataR
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rzyna Waśko przedstawiła autorów wystaw towarzyszących imprezie. Pierwszą z nich przygotowała Wanda Jedlińska. Druga
z wystaw pn. „Bliżej” to były fotograﬁe Członków Wielkopolskiego Okręgu Polskiego Związku Fotografów Przyrody.
Po przedstawieniu artystów
przyszła pora na rozdanie nagród
w II edycji konkursu literackiego,
zorganizowanego przez Nadle-

czaka. W tej edycji jury postanowiło przyznać również Grand Prix,
które zdobyła Wioletta Kinal.
W kategorii wiersz rymowany
miejsce I zdobyła ponownie Małgorzata Berg, miejsce II Maria Kubiś, a III miejsce Anna Gapska.
Każdy z uczestników otrzymał
atrakcyjne nagrody z rąk sekretarz
Nadleśnictwa Krzyż Pauliny Pankowskiej-Niezborały.
Następnym punktem programu
był koncert, w którym udział wzięli udział lokalni artyści. Punktem
kulminacyjnym programu było
„zebranie wiejskie” na krzesełkach,
podczas którego panie plotkowały kto, gdzie i z kim. W folkowym
klimacie zaprezentowali się: Joanna Wójtowicz, Izabela Przybyszewska, Karolina Spychała, Katarzyna Rabiej, Katarzyna
Grembowska, Hanna Gapska, Danuta Antosz, Kamil Kwaśniewski,
Piotr Heyer, Karol Hartlieb, Sebastian Sudnik, Kacper Hunger,
Mateusz Sorbal oraz Dominik
Będzmierowski.
Zdjęcia: Maciej Nowak

śnictwo Krzyż, Polskie Towarzystwo Leśne oddział nadnotecki
przy Nadleśnictwie Krzyż oraz
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. W kategorii wiersz biały I miejsce
zajęła
Małgorzata
Berg, II miejsce przyznano Magdalenie Starzeckiej. Jury nie przyznało w tej kategorii III miejsca.
Wyróżniono Anetę Sudnik-Masłowską, Annę Górską, Dorotę
Michałek oraz Tomasza KaźmierR
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Okręg Nadnotecki PZW
Liderem sukcesu 2019

O

NagrOda okręg nadnotecki pZw w pile uhonorowany Został nagrodą lidera
sukcesu, ustanowioną i prZyZnawaną prZeZ ZarZąd powiatu pilskiego.

kręg
Nadnotecki
PZW znalazł się
wśród laureatów 16.
edycji „Liderów Sukcesu”, otrzymując nagrodę i tytuł

Lidera Sukcesu w kategorii „Rolnictwo i ochrona środowiska”.
Uroczysta gala wręczenia wyróżnień miała miejsce 28 lutego
w Hotelu Gromada w Pile. Statu-

Uwaga!

Z uwagi na dynamicznie rozwijającą
się w kraju sytuację zagrożenia epidemicznego, kierując się poczuciem odpowiedzialności za bezpieczeństwo
wędkarzy i ich bliskich, Zarząd Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile przer
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etkę i certyﬁkat z rąk Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego
odebrali Prezes ON PZW Kol.
Czesław Pachowicz i Dyrektor
Biura Kol. Lidia Pirtań.

Nadnotecki Okręg PZW z siedzibą w Pile zrzesza blisko 12 i pół
tysiąca członków w 67 Kołach
PZW. Terenem działania Okręgu
jest 38 gmin należących do byłego województwa pilskiego. Tylko
w powiecie pilskim w 24 kołach
stowarzyszonych jest 4 tys. wędkarzy.
„ON PZW działa bardzo aktywnie, jego członkowie na co dzień
dbają o ochronę rybostanu jezior
i rzek północnej Wielkopolski.
Obszar działania okręgu to
ok. 4500 ha, w powiecie pilskim 913 ha. Rokrocznie ON realizuje zarybianie wód za kwotę
przekraczającą 500 tysięcy zł (16
ton narybku i 3 mln sztuk).
Zarząd Okręgu poza stałym kalendarzem imprez dla członków
Związku organizuje też wiele wydarzeń dla dzieci i młodzieży, popularyzujących
wędkarstwo,
ochronę środowiska, dbanie o czystość wód i bogactwo jezior i rzek
okręgu pilskiego” – czytamy
w uzasadnieniu przyznania nagrody.

dłuża – do dnia 26 kwietnia 2020
r. – ważność zezwoleń na amatorski
połów ryb wydanych na okres
od dnia 01 stycznia 2019 r. do 31
grudnia 2019 r.

lenie na amatorski połów ryb wydane
na okres od dnia 01 stycznia 2019 r.
do 31 grudnia 2019 r. bez konieczności wykupienia znaków PZW (wniesienia stosownych opłat) na rok 2020.

Uchwała Zarządu ON PZW skutkuje – do dnia 26 kwietnia 2020 r. – możliwością amatorskiego połowu ryb
przez wędkarzy posiadających zezwo-

Zakupu znaków PZW oraz zezwolenia
na amatorski połów ryb na rok 2020, należy dokonać w terminie do 30 kwietnia 2020 r.
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Informacja
ZarZąd OkręgU NadNOteckiegO PZW W Pile i rada ds.
MłOdZieży iNfOrMUje, że PlaNOWaNy Na dZień 28 Marca 2020 rOkU „XX tUrNiej WiedZy ekOlOgicZNej
i Wędkarskiej” POd HONOrOWyM PatrONateM PaNa
starOsty W ZesPOle sZkół ekONOMicZNycH W Pile Nie
OdbędZie się.
POdjęcie POWyżsZej decyZji sPOWOdOWaNe jest rOZsZe-

rZającyMi się W krajU PrZyPadkaMi Zakażeń kOrONaWirUseM OraZ POdejMOWaNyMi dZiałaNiaMi PrOfilaktycZNyMi,
jak cHOćby ZaMkNięcie PlacóWek OśWiatOWycH.

dO POdjęcia decyZji O OdWOłaNiU „tUrNiejU” skłONił
Nas fakt ZaMkNięcia PlacóWek OśWiatOWycH, a także, jak
WyNika Z relacji WędkarZy Z POsZcZególNycH stref
OkręgU NadNOteckiegO PZW – ObaWy rOdZicóW dZieci,
cO dO WyrażeNia ZgOdy Na UdZiał icH dZieci W tUrNiejU
W aktUalNej sytUacji W krajU.
W ZWiąZkU Z ZaistNiałą sytUacją PrOsiMy O WyrOZUMiałOść. jedNOcZeśNie iNfOrMUjeMy, że ZrObiMy WsZystkO,
by „tUrNiej” ZOstał PrZePrOWadZONy W iNNyM terMiNie
PO UZgOdNieNiacH Z dyrekcją ZesPOłU sZkół ekONOMicZNycH W Pile, Mając NadZieję Na ZadOWalającą frekWeNcję dZieci i MłOdZieży.
O POdjętycH dZiałaNiacH ZWiąZaNycH Z OrgaNiZacją
„tUrNiejU” W NOWyM terMiNie Z OdPOWiedNiM WyPrZedZeNieM POiNfOrMUjeMy PaNa starOstę.
Z wędkarskim poZdrowieniem
PrzewodnIczący rady ds. młodzIeży
V-ce Prezes on Pzw
andrzej górny

KrzyżówKa do Kawy
działkowy ruszt
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˛
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˛
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...-up,
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symulacja zjawiska w programie komputerowym stellarium.

symulacja zjawiska w programie komputerowym stellarium.
na obszarze Plejad znajdzie się
W drugiej połowie marca, a takWenus. W tym przypadku zbli- że na początku kwietnia, na wieżenia najlepiej poszukać, zwra- czorowym niebie będą odbywały
cając uwagę na jaskrawą ozdobę się również przeloty Międzynaropółnocno-zachodniego nieba. Bę- dowej Stacji Kosmicznej. O szczedzie to oczywiście tarcza Wenus. gółach dotyczących przelotów, bęJuż nawet niewielka lornetka po- dę informował na swoim blogu
winna pokazać niuanse tła w po- „Gwiazdy w dłoniach” na Facebostaci gromady otwartej o nazwie oku. Tymczasem wymieniłem
Plejady. To zbiór stosunkowo wszystkie zjawiska astronomiczmłodych i jasnych gwiazd, po- ne, których niedługo możemy się
wiązanych ze sobą grawitacyjnie, spodziewać na niebie. Spójrzcie
sławomIr matz
które zlokalizowane są w Gwiaz- w górę!
dozbiorze Byka.
fb. com/gwIazdywdLonIach/

Wiosna na niebie

N

Pasje Już niebawem prZywitamy astronomicZną wiosnę! poZa odcZuwalnymi Zmianami
meteorologicZnymi prZyniesie ona również pewne Zmiany w wyglądZie nocnego nieba
i to właśnie o nich chciałbym opowiedZieć...
się do nowiu. Dwa dni później, bo 20 marca
po godzinie 4: 30 w tym samym obszarze
nieba dojdzie do zbliżenia Jowisza i Marsa.
Planety będą widoczne w niewielkiej odległości kątowej od siebie. Jowisz powinien
świecić zdecydowanie jaśniej i będzie znajdował się nad Marsem. Chwilę później wzejdzie również Saturn.
Dnia 24 marca, Wenus znajdzie się
w maksymalnej elongacji wschodniej
od Słońca. Oznacza to, że jej odległość kątowa od centrum tarczy Słońca w tym sezonie obserwacyjnym osiągnie punkt kulminacyjny. Od tej pory druga planeta
w Układzie Słonecznym będzie znikała

iebo, które w astronomii zwykło się nazywać zimowym, odchodzi już trochę na drugi plan.
Jego dotychczas priorytetowe
miejsce, zaczynają zajmować gwiazdozbiory nieba letniego. Na niebie pojawiają się
również niedostępne podczas zimowych obserwacji planety. Krótko mówiąc – dzieje
się mała rewolucja, której warto przyjrzeć
się z bliska.
Jeszcze przed wschodem Słońca, dnia 18
marca, na południowo-wschodnim widnokręgu pojawi się rój planet składający się
z Saturna, Jowisza oraz Marsa. Od prawej
strony dołączy do nich Księżyc zbliżający
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z wieczornego nieba, lecz przez najbliższy
miesiąc nadal będzie kontrastowo wyróżniać
się spośród innych punktów na widnokręgu.
Wczesnym porankiem dnia 31 marca, dojdzie do zbliżenia Marsa z Saturnem. Będzie
to manifest szybkiego ruchu czerwonej planety po nieboskłonie. Saturn nie świeci tak
mocno, jak Jowisz, więc jego koniunkcja
z Marsem nie będzie bardzo kontrastowa.
Niemniej tarcze obydwu obiektów powinny
być widoczne nad południowo-wschodnim
horyzontem. Mars będzie kropką widoczną
niżej.
Nowy miesiąc w astronomii rozpocznie
się od 3 kwietnia, kiedy wieczorową porą
e

gwiazdy w głosie
rozpoczynamy cykl publikacji, związanych ze zjawiskami
astronomicznymi, które obserwować można na naszym niebie. O zjawiskach opowiadać będzie sławomir Matz, popularyzator astronomii, na co dzień związany z biblioteką Publiczną gminy czarnków (filia w gębicach). Mieszkańcy
powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego znają go również
z „gminnej Nocy spadających gwiazd”. sławomir Matz jest
też autorem bloga „gwiazdy w dłoniach”, który polecamy.
studiuje dziennikarstwo i komunikację społeczną.
r

e

k

l

a

m

a

jak uniknąć zarażenia

